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  138-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:29. (  الكفر ب�د في البقاء مسألة حول السابق الك�م تتمة - 1

  ) 00:12:16(  ؟. الجھاد فيھا أعلن أخرى وب�د وفلسطين أفغانستان في الجھاد حكم - 2

  ) 00:15:00(  ؟.نجابھھم فھل ، بالقوة المسلمين على يعتدون الحبشي عبدهللا إلى تنتمي جماعة ظھرت - 3

  ) 00:16:59. (  الجارية حديث وذكر,  الحبشي هللا عبد على اEلباني الشيخ ك�م - 4

,  ص�ته تبطل J جاھ� أو ناسيا تكلم من أن على) جاھ�ً  الص�ة في تكلم الذي السلمي الحكم بن معاوية بحديث(  اJستدJل ھل - 5

  ) 00:27:15(  ؟.صحيح

  ) 00:36:05(  ؟.معين بمذھب يتعبد أن للمسلم يجوز ھل - 6

 غيرھا و,  المرأة تقبيل و,  ا]بل لحم أكل و المرأة لمس من الوضوء(  مثل فيھا المختلف المسائل بعض على الشيخ ك�م - 7

 ) . ( ...........00:47:31 (  

  ) 00:55:49. (  والض�ل البدعة ھو بالتقليد التدين وأن ، معين لمذھب التعصب ترك على الشيخ ك�م - 8

  ) 00:59:56(  ؟.القرن مجدد يوجد ومتى ؟....... ). قرني القرون خير(  الحديث من القرن لفظة معنى ما - 9

  ) 01:03:04. (  ذلك من وأوسع عام أنه وبيان ، فقط الدين في التجديد حصر من الخاطئ للفھم الشيخ إزالة -  10

 ) 01:03:42. (  فقط واحد بمجدد تقييده الحديث من يفھم وJ مجددون الواحد القرن في يكون قد أنه الشيخ بيان -  11

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فال يستطيع املسلم أبدا يف بالد الكفر أن حيىي حياة إسالمية ، واألمر واضح جدا أن البالد اليت  ... :الشيخ 

إلسالم لربع قرن من الزمان أو نصف عاشت أربعة عشر قرنا يف تطبيق اإلسالم ال ميكن أن يسويه بلد حل فيه ا

قرن من الزمان ؛ القضية حتتاج إىل زمن كثري وطويل جدا ؛ ولذلك احلقيقة حنن ال ننصح مسلما أن يسافر إىل 

تلك البالد لإلقامة وإمنا إذا سافر للتجارة مثال على أن يعود بعد أسبوع ، شهر شهرين ، إىل آخره ما يف عندنا 

نا ، وأعين باإلحصان أن يكون مربا تربية إسالمية صحيحة وأن يكون متزوجا أيضا مانع على أن يكون حمص

الزواج الشرعي املطلوب حىت ال يفنت هناك الرخص املوجود يف بيع األعراض والوسيلة ؛ فإذا جواب السؤال 



ه والذي يقدر السابق ال نستطيع أن نقول يعود أو ال يعود ألن لكل منهما مشكلة ؛ أو السائل أو املسئول عن

  .املوضوع 

   ...أو حىت أقل ضرره يف تواجده هناك أقل ضرر من بلده األصلي  ...حىت وإن كان  ... :السائل  

مفهوم كالمك بس بدنا ننظر يا أبو حيىي للعاقبة ، يعين ولو أين قطعت كالمك بس يف ظين مبني  :الشيخ 

أو بعبارة أوضح حتقيق اتمع اإلسالمي وبعبارة أصرح املكتوب من عنوانه ؛ إذا تصورنا إنه بده يصري إصالح 

إقامة الدولة املسلمة فني نتصور يكون إقامة الدولة اإلسالمية يف البالد اإلسالمية العريقة بانتساا لإلسالم أم 

  . البالد اإلسالمية  :السائل هذه البالد اليت يهاجر إليها املسلمون ؟ 

تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول قد يعيش بعض املسلمني  هذا هو ، ولذلك السؤال :الشيخ 

هناك خري من بالدهم ؛ لكن هذه نظرة قصرية جدا حنن ننظر إىل املستقبل أوال ، بدنا ننظر أيضا إىل الذرية اليت 

وأنه ما يطلع هناك قرار   ستنتج من هؤالء املسلمني ، هذه الذرية يا ترى ضامنني اآلباء مستقبل هؤالء األبناء ؟

كما فعلوا ؛ وما العهد عنكم ببعيد أخبار البلغار وحماولتهم تنصري بل إخراجهم عن اإلسالم لألتراك املسلمني ؛ 

ولذلك قلت أكثر من مرة وسألت شو حكم اللحم البلغاري بتضايق من هذه األسئلة كثريا يف اآلونة األخرية 

ذه والبلغار بذحبوا األتراك املسلمني ذبح النعاج فأنتم بدكم تسألوا أن نعاجهم وبصيح وبقول ما زلتم يف املشكلة ه

ذحبت بطريقة إسالمية أم ال ، جيوز أكلها أم ال ، لو كانوا ذحبوا على الطريقة اإلسالمية حقا وجب على 

أستاذ ملا بيعيشوا املسلمني مقاطعة هذه الدولة وهي تفعل يف إخواننا املسلمني ما تفعل ؛ فما عندنا ضمانة يا 

املسلمون وبيتكتلوا ، أنا يف الواقع بتساءل شو عاقبة املسلمني يلي بقيموا يف تلك البالد بالنسبة للمستقبل البعيد 

؟ أال ميكن أن يصدر قرار بطرد هؤالء وجريهم ؟ ما يف ضمان طبعا ، وقضية أن أمريكا بالد حرية ورافعة راية 

حرب على ورق ليس بكالم صحيح ؛ ولذلك بارك اهللا فيك جيب أن ننظر إىل احلرية  شايفني حنن هذا على 

  .املستقبل البعيد 

  .شيخنا حىت املستقبل القريب ليس هلم مدارس إسالمية فهم يتعلمون مبدارسهم  :السائل 

  .وهذا ما أشرنا إليه إم ضامنني هؤالء األوالد ينشئوا مسلمني  :الشيخ 

خنا ال يوجد جواب واحد كما يف هذا السؤال ألن هذا السؤال يتشعب ، إذا كان كما تفضلت يا شي  :السائل 

اإلنسان بوضعك رايح أربع مخس سنني للدراسة مث العمل أربع مخس سنني وبالتايل مش رايح يكون يف الزمن 

هم يف القريب ذرية وأوالد خياف عليهم وهو احلقيقة يسأل ألم عايشني يف أمريكا ضمن جمموعة إسالمية و 

؛ لكن يف أمريكا تعرف على واحد ودله على أهل امرأته فذهب اجلماعة سلفيني  ...سبيل اهللا واهللا مّن عليه 



لكن هو حاصر نفسه ضمن جمموعة تسري يف أمر اهللا ؛ مؤقتا لكن بدك  ...وخطبها خالل أسبوع فتتيسر األمور 

لكاسيات العاريات ويرى التلفزيون فأنت ال ميكن أن تعيش هناك فالولد يريد أن يذهب إىل املخبز ويرى النساء ا

  .تعيش يف جو إسالمي مئة باملئة يف أمريكا 

بس يلي الحظته إن تطبيق العمل اإلسالمي يف أمريكا كان أسهل بكثري من تطبيق العمل اإلسالمي  :السائل 

  . يعين طبيعي  :شيخ الهنا خاصة يف البيئة املوجودة فيها ، مثال صغري يف أمريكا قضية االختالط 

نعم طبيعي حىت هناك ال يوجد اختالط متاما مثال يكون يف أسرة مع بعضها هنا الزم يصري يف اختالط  :السائل 

مهما كانت الظروف مثال قضية املصافحة يف أمريكا ممكن أن ال تصافح أي امرأة بدون أي مشاكل لكن أنا ملا 

شاكل يف كثري من األمور فالحظت إن تطبيق العمل اإلسالمي هنا نزلت على لبنان على بريوت واجهت هذه امل

 ..  

 "وكل غريب للغريب نسيب " صحيح بس فيه مالحظة يا أخي يف بيت شعر ناسي شطره األول بقول  :الشيخ 

دة فالغربة جتمع الناس هناك وجتعلهم متقاربني متفامهني ، بالدنا اإلسالمية فيها طوائف فيها مجاعات خمتلفة متعد

، من هنا تأيت املشكلة ؛ لكن لو تصورنا زيدا من الناس هو أنت أو غريك قصد أن يتعرف على مجاعة منها 

اجلماعة السلفية يلي تعرف عليهم بأمريكا يف هذه البالد أو غريها ما بتكون حياتك اإلسالمية هنا أقوى من 

 ...ض عليك أو أي امرأة إذا صارت ممكن تشوف أي شخص يف اخلارج يعر  ...طيب كمان  :السائل هناك ؟ 

بس  العامل اخلارجي هنا ما بقدروا  ...اجلماعة السلفية  ...حيرتموك ويقدروك بس هنا الواحد احلمد هللا بيحاول 

.  

هذا صحيح بس أنت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس يعين هناك احلرية اليت تشري إليها أنه أنا ما  :الشيخ 

ألنه يف حرية لكن هذه احلرية مش مقننة بالشيء يلي يناسب األخالق ويناسب األديان  بصافح بقدروك ليش ؟

إىل آخره ، حرية فيها اخلري وفيها الشر يعين لو أنك أنت بدل ما صافحتها قبلتها شو بتقول لك ؟ شكرا طبعا ، 

  .هذه مش نابعة أنه اجلو مستقيم 

  ...يف املدارس منعوا لباس السوق  :السائل 

  .هذا ملن للذكور ؟  :خ الشي

نعم سيدي للذكور والنص جاء أن يكون اللباس رمسي والرمسي عبارة عن بنطال وقميص أقول حىت يف  :السائل 

البلدان الغربية احرتام الرأي ، احلرية املطلقة يلي حنن عم حنكي عليها لو أنت لبست شو ما ليست هناك ما أحد 

ن أنه أنت ما فيك تظل تتنقل من بلد لبلد حىت يسمح لك متارس حبكي عليك على اإلطالق ، الفارقة اآل



بدك تعاين وتكافح وتصرب وتؤذى يف سبيل اهللا ؛ لكن هي عملية ميزان لذلك  ...شعائرك ببساطة ، وإال أنت 

 واهللا أعلم ال ميكن جواب هلذا السؤال يعين أنت بدك تقارن أيهما أقرب لدينك ودنياك لكن يف املدى البعيد ال

جيوز أن تعيش يف بالد الكفار ألنه بدها حتل عليك وعلى أسرتك ، وبدك تتطبع وبتكون حشرت نفسك مع 

هذه البيئة ؛ وكنا حنكي ذا احلديث اليوم يف عقلك الباطين بتصري تلقائيا تتقبل وتصري الشغالت تتهاون ا 

   ...واحدة ، ابنك اليوم يستعمل التلفزيون األمور طبيعية وبعدين بتصري تنقضي آراء الدين واخللق واحدة وراء 

  ...كما يقال كثرة املساس تذهب اإلحساس : احلليب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم فيه سؤال أوصاين الشباب يف اجلزائر أن نساأله إياك ما رأي الشيخ يف اجلهاد ؟ :السائل 

  اجلهاد أين ؟  :الشيخ 

  ورة عامة ؟يف بلد معني أم بص :الشيخ حاليا  :السائل 

يعين يف لبنان أو يف األردن أو هل الواحد يذهب ألفغانستان جياهد أم يبقى يف بلده أم كيف يكون  :السائل 

  اجلهاد ؟

إذا كان هنا يف جهة من اجلهاد يف البالد اإلسالمية وأعلن فيها اجلهاد دفاعا عن اإلسالم فهو فرض  :الشيخ 

فغان واجلهاد يف أماكن أخرى ؛ ألن اجلهاد يف األفغان جهاد إسالمي عني ؛ ولذلك حنن نفرق بني اجلهاد يف األ

أوال مث جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا ؛ فنرى أنه هناك فرض عني ؛ أما يف فلسطني فأنت تعرف الوضع 

 مكانك راوح هنا وبس ، وبعدين قضية فردية وليست مجاعية ؛ وكذلك أنت أدرى يف بالدك لبنان وإىل آخره وما

فيها من فرق وأحزاب وإىل آخره ؛ فليس هناك مكان يعلن فيه اجلهاد يف سبيل اهللا مع األسف الشديد إال مكان 

واحد وهو األفغان وأنا أخشى ما أخشى أن يأيت يوم يصبح القضية األفغانية كالقضية الفلسطينية متاما ؛ ولذلك 

هذه املشكلة اليت أشري إليها وأن يسافر كل شاب مسلم  أعتقد أنه جيب اهتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأيت

غيور على دينه ومستطيع محل السالح وليس هناك عوائق سياسية وحنو ذلك  مما يسقط عنه الواجب فعليهم 

  .مجيعا أن يسارعوا للجهاد هناك قبل أن يغلب األفغانيون على أمر وعلى بالدهم 

  ؟ .ده كيف ممكن الشخص أن جياهد يف بال  :السائل 

  مش ممكن ألنه حنن ليش استثنينا األفغان عن سائر البالد ؟  :الشيخ 

  

يعين لو فرضنا يف لبنان كثرة املشاكل وكثرة الناس يلي حياربوا اإلسالم منهم احليشني املوجودين يف لبنان  :السائل 

ويذحبوا املسلمني املوجودين خالل فرتيت األسابيع القادمة مسعت الكثري عنهم منهم يدخل املساجد حىت يضربوا 



أنا فهمت أكثر كيف ما راحوا وكيف  ...يف اجلامع والغرض استيالئهم على اجلوامع يف لبنان ومن مجلتهم اجليش 

  ) .ما جاءوا بكفروا العامل هناك 

د اهللا أتباع مجاعة عبد اهللا احلبشي هو شيخ هناك من احلبشة من هررة امسه عب :الشيخ احلبشية كيف ؟  :السائل 

احلبشي كان يف دمشق والتقينا معه واهللا أعلم بنيته هو بالشك منحرف عن اإلسالم حسب دعوتنا حنن ؛ لكن 

يبدوا أنه ميكن أن يكون مدسوس يعين باسم اإلسالم لألضرار باإلسالم واملسلمني ؛ أنا جوايب اآلن بالنسبة هلذا 

فعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم واجبهم أن يدا

هؤالء ورمبا يكون أيضا شيعة روافض ورمبا يكون عندك بعثيني وعندك شيوعيني وإىل آخره ، املصائب الكثرية 

  .والكثرية  جدا البد من تكتل إسالمي لدفع غائلة هؤالء املعتدين الظاملني وعسى أن يكون كذلك 

  .خوة تقريبا يف مسلم طلعوا منه حديث اجلارية بعض اإل ...: احلليب 

  .من الذي طبعه ؟  :الشيخ 

  .هم مجاعة احلبشي : احلليب 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

أينعم ورأيت أيضا طبعة هلم للصفات واألمساء للبيهقي ، يف كل موضع فيه إشكال وكذا وقال احلافظ : احلليب 

ال احلافظ العبديل حىت إن بعض طلبة العلم قال ، قال احلافظ العبديل يدلسون يف شيخهم اهلرري احلبشي وق

  . العبديل يعين هو احلبشي بس نفسه عبد رب الدار أو كذا 

  .يعين تدليس كناية  :الشيخ 

  .يعين كيف يشوهون جدا حقيقة : احلليب 

  حديث اجلارية شو هو ؟ : سائل آخر 

اإلمام مسلم يف كتاب الصالة ألن الرجل كما حيدث هو عن أين اهللا قالت يف السماء هذا احلديث رواه  :الشيخ 

نفسه أحد الصحابة معاوية بن احلكم السلمي قال صليت يوما وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم فعطس رجل 

وكان حديث عهد يف اإلسالم فما تلقى بعد األحكام  ...جبانيب فقلت له يرمحك اهللا فنظروا إيل هكذا يعين 

ة فهم ملا رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق م ضرعا فما كان منه إال أن رفع عقريته صائحا الالئقة بالصال

؛ قال فأخذوا ضربا بأيديهم على  ...واثكال أمياه ما لكم تنظرون إيل ؟ مش عارف شيء املسكني يف رأيه 

يل هنا اآلن بصور أدب أفخاذهم ، يعين أسكت ليس حملها اآلن ؛ بقول ملا قضى رسول اهللا الصالة أقبل إ

الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه هلذا اخلطأ الكبري كيف الرسول يعاقبه ويعامله وإذا وجد 



العكس متاما فيعرب عن هذه احلالة النفسية ؛ فيقول فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة أقبل إيل فو 

؛ هنا الشاهد ليش جاب اإلمام  )إن هذه الصالة ( ين وال شتمين وإمنا قال يل اهللا ما قهرين وال كهرين وال ضرب

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيئ من كالم ( : مسلم هذا احلديث يف كتاب الصالة لقوله عليه السالم 

ليم ، وانتهت القصة إىل هذا فقط يعين علمه أحسن تع )الناس إنما هي التسبيح والتحميد وتكبير وذكر اهللا 

يبدوا أن الرجل ملا آنس هذا اللطف يف التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل فأخذ يسأل الرسول 

قال إن )فال يصدنكم ( صلى اهللا عليه وسلم السؤال بعد السؤال فقال يا رسول اهللا إن منا أقواما يتطريون قال 

قد كان نبي من ( ما خيطون على الرمل قال عليه السالم قال إن منا أقوا )فال تأتوهم ( منا أقواما الكهان قال 

هذا ؛ بقولوا العلماء والشراح تعليق باحملال قد كان نيب من األنبياء  )األنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك 

؛ قال يا رسول اهللا عندي جارية ترعى غنما يل يف  ...خيط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك فهيهات هيهات 

ى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة ؛ كأنه أحد فسط

؛ راح وجاا رأسا ، الرسول عليه السالم بادرها )آتي بها ( يقول فهل جيزئه أن يعتقها كفارة هلذا الضرب ؛ قال 

فالتفت إىل سيدها  )أنت رسول اهللا  (قالت  )من أنا ( قالت يف السماء قال عليه السالم  )أين اهللا ( بقوله 

؛ فهذا احلديث يعين قاصمة ظهر املؤولة يلي بقولوا ضالال منهم واحنرافا عن  )أعتقها فإنها مؤمنة ( وقال له 

الكتاب والسنة اهللا موجود يف كل مكان ، اهللا موجود يف كل الوجود ، هذا يقول اهللا يف السماء ؛ فيقول األخ 

" لشيخ عبد اهللا أشعري وله كتاب مساه على قاعدة يسموا بغري امسها شو مسى كتابه علي وحنن نعرف هذا ا

، وفيه احنراف كبري جدا عن الكتاب والسنة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة ، وبصورة  "الصراط املستقيم 

ول من أجل تسقط احلجة ؛ أخص فيما يتعلق بصفة اهللا عزوجل وأنه العلي األعلى ؛ فحذفوا هذا احلديث كما يق

 ...لكن هذه محاقة متناهية شو السبب ؟ السبب كأم ال يعلمون أن هذا احلديث موجود يف عشرات الكتب 

فلو فرضنا مسلم راح من الدنيا كلها هذا احلديث موجود يف موطأ اإلمام مالك يلي هو أرقى من مسلم بدرجتني 

د يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك فمالك من مجلة من يعين مسلم يروي عن اإلمام أمحد واإلمام أمح

روى هذا احلديث يف كتابه املوطأ ونفس أمحد موجود يف كتابه املسند ، شو بدهم يستفيدوا من احلذف هذا 

  .سوى إثبات ضالهلم ومحاقتهم ، هذه شبهة يا أستاذ 

  .هذا طري جدا على ما يبدوا نوع من الضيافة  :السائل 

  . كله من نوعية واحدة   :خ الشي

  .من نوعية واحدة  :السائل 



  .بسم اهللا  :الشيخ 

  . حذفوا من اآليات  ...طيب إذا حذفوه يا سيدي إذا حذفوه يعين كتاب اهللا  :السائل 

هو هذا من جهلهم ومحاقتهم ، أنا بقول ذه املناسبة إن هذه اجلارية الشيء الذي يلفت النظر كيف  :الشيخ 

ه اجلارية را وإنه تعاىل يف السماء ، واليوم تسأل مشايخ الدنيا ـ إال من شاء اهللا وهم قلة ـ السؤال عرفت هذ

الذي وجهه الرسول عليه السالم إىل اجلارية فما تسمع جواب إال اجلواب املنحرف عن الكتاب والسنة اهللا موجود 

ية هنا يأيت املوضوع ؛ عاشت يف جمتمع إسالمي يف كل مكان ، كيف أصابت اجلارية وأخطأ هؤالء املشايخ اجلار 

صايف ، جمتمع حممد عليه السالم ما فيه أصفى منه ؛ فهي مع كوا أمية واهللا أعلم نقلت من سيدها من أوالد 

سيدها من جرياا هذه العقيدة ، فلما سئلت أجابت على الصواب ؛ مش ضروري تكون مأخذه شهادة 

دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا اجلواب يلي تسمعه من اجلارية هذه ، السبب أن الدكتوراه ؛ لكن اليوم اسأل 

  .بسم اهللا . الدراسة اليوم ليست دراسة إسالمية مئة باملئة فضال عن اتمع واهللا املستعان 

  

  .طبعا  :الشيخ صحيح  ...والكالم فيها ، على عدم بطالن صالة من تكلم ناسيا أو جاهال فهل :  احلليب 

  يعين ما شيء جديد على هذا خاصة أن الرسول عليه السالم مل يأمره بإعادة الصالة : احلليب 

  .هو هذا  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خري : احلليب 

  . ...النسيان هنا : سائل آخر 

  .. معليش هو على شان هيك  جاب : احلليب 

  هو ليش تكلم ؟  :الشيخ 

  .ملا نسي ما فعله باألمر  :السائل 

  .ما نسي هذا اجلهل  :يخ الش

ال هو األخ تكلم ناسيا أو جاهال ، يلي تكلم ناسيا أنه يف الصالة فتحدث يف الصالة ، هل النسيان  :السائل 

  ينطبق على هذا الرجل ما كان ناسيا ألنه ما كان يعلم ؟

ي الخطأ و النسيان وضع عن أمت( ،  ))ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( ال هذا ليس بقياس  :الشيخ 

، لكن احلكم كهذا يعين هذا احلديث يدل على أنه تكلم اجلاهل بالصالة ال يبطلها لكن )وما استكره عليه 

  .الناسي مثله ؛ لكن ليس قياسا إمنا بأدلة أخرى 



  .هو يا سيدي القضية مطلقة إذا أنا صليت وأنا ما توضأت وتذكرت بعدين يتوضأ وبعيد الصالة  :السائل 

فيه فرق يا أبو حيىي هل األصل املؤاخذة بالنسبة للنسيان ، املؤاخذة مش األخروية ألن هذه موضع  :شيخ ال

وأكل يف رمضان ناسيا  ...اتفاق إنه ال مؤاخذة ؛ لكن املقصود املؤاخذة الدنيوية ؛ فالذي تكلم بالصالة ناسيا 

، فهل بالنسبة للناس يف )عمه اهللا وسقاه إنما أط( معروف لدى اجلميع بالنسبة ملن أكل يف رمضان ناسيا 

الصالة يعامل هذه املعاملة اليت عومل ا الصائم برمضان حيث أكل ناسيا ؟ فيقال ال بأس عليه أم يقال بطلت 

صالتك ؟ هنا فيه خالف طويل بني العلماء احلنفية من جهة ومن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم 

وضع مؤاخذة أخروية ؛  )إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ث ؛ احلنفية فسروا حدي

الشوافع وغريهم يقولون ال النص مطلق ؛ شو مثرة اخلالف بني الطائفتني ؟ األحناف بقولوا القاعدة أنه يؤاخذ يف 

لنص ؛ الشوافع بعكسوا بقولوا الدنيا ليس يف اآلخرة ، هذا أمر متفق عليه ؛ األصل أنه يؤاخذ يف الدنيا إال 

األصل أن ال يؤاخذ يف الدنيا إال بنص ؛ والشك أن أسعد الناس باحلق هم الشوافع هنا ؛ ملاذا ؟ ألن األحناف 

ما عندهم دليل يؤيد هذا األصل وهو أن األصل أن يؤاخذ يف الدنيا إال إذا جاء نص خالف هذا األصل فال 

 موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا ، بقولوا حنن هنا ما نتكلم يف نص خاص يؤاخذ ؛ وهم بلتقوا مع الشافعية يف

بنقول إن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص األصل عندهم املؤاخذة ؛ الشوافع على العكس بقولوا األصل 

اذا يفعل أن ال يؤاخذ إال لنص ؛ إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع ونقول رجل صلى مث وجد أثرا جلنابة جاهال ناسيا م

بعيد الصالة أم ال ؟ إذا طبقنا قاعدة األحناف ما بدها وقفة ، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ال نعيد الصالة إال لنص 

فهل وجد النص ؟ نقول حنن نعم وجد النص ألن عمر بن اخلطاب يف خالفته صلى يف الناس صالة الفجر مث 

ينا بأكل الشحم ؛ والظاهر الشحم يعمل شهوة أو يكثر املاء وجد يف ثوبه أثر االحتالم فقال يف كلمة معناها ابتل

أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل وأعاد الصالة ومل يأمر الناس بإعادة الصالة ؛ إذا هذه مستثىن من القاعدة حسب 

املذهب الشافعي ؛ ماشي مع القاعدة حسب املذهب احلنفي نرجع هلذا الناسي الذي تكلم بالصالة ناسيا فهنا 

القاعدة اليت يتبناها الفقيه إن كان تبىن القاعدة الشافعية بتكون صالته صحيحة ؛ إن كان تبىن قاعدة  حسب

األحناف بتكون الصالة باطلة ألنه ما يف نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل إمنا املسألة الرجوع للقواعد ؛ 

أو يبين أو ما شابه ذلك ألن القضية الشاهد من هذا كله ال يراد هنا إذا اإلنسان صلى كذا فما يعيد صالته 

،  فنحن )وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ( قضية تبين قاعدة إن تبنينا قاعدة قوله عليه السالم على االطالق 

نقول هذا الذي تكلم يف الصالة ناسيا هذا ال إعادة عليه ألنه مرفوع عنه املؤاخذة بالقاعدة باحلديث ؛ إذا كان 

األصل يف " دة نقول بالنص يعين هذه كما يقول ابن تيمية رمحه اهللا يف موضوع ثان مهم فيه نص يأمره باإلعا



هذا شيء عظيم جدا ، وعلى ذلك الشرعية  "العبادات املنع إال لنص ، واألصل يف العادات اإلباحة إال لنص 

إما أن ختتلف فتستثىن تقوم على القواعد مث على جزئيات ، هذه اجلزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هو و 

  .هذه اجلزئيات من القاعدة 

  ... :السائل 

املسألة ختتلف جدا بني شخص وآخر ، بني مثال يكون يف سؤالك املسلم تقصد اجلاهل العامي وبني أن  :الشيخ 

هب له تقصد العامل الدكتور يلي أخذ شهادة الدكتوراه خيتلف اجلواب ؛ العامي ال يلتزم مذهبا ألنه العامي ال مذ

، مذهبه مذهب مفتيه فهو أي عامل يسأله ميشي على كالمه أخطأ أو أصاب هو ما عليه مسئولية ، هو عمل 

؛ أما إن كان من أهل العلم ونعين بأهل العلم أنه   ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( : بقوله تعاىل

باللغة العربية هذا العلم ميكنه أن يفهم القرآن فهما يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة مبعىن أوال عنده علم 

صحيحا وأحاديث الرسول عليه السالم كذلك ، مث يف عنده علم باألحاديث ما يصح منها وما ال يصح وعنده 

علم بالناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة إىل آخره ، هذا ال جيوز أن يقلد إماما ؛ لكن إذا كان ال علم عنده 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  وهذه مصيبة الدهر اليوم :  هو مع العامة ويشمله قوله تعاىل حينئذ حيشر

ألم ما يستطيعون االجتهاد هؤالء ألم حياربون االجتهاد واتهدين وبقولوا بعضهم ألف رسالة مساها 

  الالمذهبية قطرت الالدينية أخذت اجلواب ؟

املني ، بتكلم عن حكم وتفسري الشافعي أو احلنبلي وأنا حقيقة أنظر للحكم الذي احلمد هللا رب الع :السائل 

  ...يرتاح له قليب هل هذا الشيء صحيح أم ال ؟ وخاصة 

  واهللا صعب اجلواب عن هذا ألنه أنت بال مؤاخذة هل توفرت الشروط اليت ذكرا لك آنفا ؟ :الشيخ 

  .أنا عنه ما توفرت :  سائل آخر 

  تبع مذهبا أو ال أتبع مذهباا  :السائل 

  .إذا عندك جو علمي  :الشيخ 

  . مثل ما تعرفين أنا  :السائل 

  طاهر بتعرفه ؟ :السائل . من هذه الناحية أنا ما بعرفك شو بعرفين فيك  :الشيخ 

  .بعرفه جيد  :الشيخ 

  .خلص زيه  :السائل 

ذهب لكن هو بشوف الدليل مع أي مذهب زيه إذا ال جيوز أنت أن تقلد مذهب ألنه هو ما يقلد م :الشيخ 



  ...وميشي عليه فإذا أنت مثل ابنك بكون هو زيك إذا األولية مش ضابطه وهي قولك إنك مثل ابنك ،

  .شو يعين مش ضابطة  :السائل 

  .ضبطها أنت  :الشيخ 

  .كالم غري واضح   :السائل 

  .احلجي أنا خبالفه : سائل آخر 

بدنا نستمد منه هو قال هذه ما ضبطت ، شلون تضبط بدنا نستمد منه من هذه ال حنن ما بدنا خنالفه  :الشيخ 

  .الضبطية ، شلون 

  .أنا ما بعرف  :السائل 

  .بس ابنك يعرف   :الشيخ 

ألنه كل الكتب  ...جبوز بيين وبينه مسافة مش كل شغله بدي أقول له تعال فرجيين هذه كيف بتكون  :السائل 

  . زمن تركيا تتكلم عن األحناف

  .. ألن  ...صح لكن أريد أن أسألك  :الشيخ 

  .يرحل عن بالدنا  ... :السائل 

  .طيب  :الشيخ 

  ...طيب إذا جاءت أقوال  ...يعين املذهب احلنفي هي أقوال يف املسألة الواحدة : سائل آخر 

ال أضرب هذه مشكلة إذا متسكت باملذهب مل تستفد منه شيء ألنك رجعت تقول ما بعرف يعين مث :الشيخ 

لك مثاال الطمأنينة يف الصالة كل يوم نصلي مخس صلوات البد منها يف قول يف املذهب احلنفي إا فرض ويف 

  قول إا واجب ويف قول إا سنة فأنت قرأت هذه األقوال الثالثة يف املذهب يف أي قول ستمشي ؟ 

  .كالم غري واضح   :السائل 

  والواجب والسنة بأي رأي ستأخذ ؟ هذه اآلراء الثالثة الفرض: سائل آخر 

  .حنن نريد أن نطمئن سواء كان فرض أو سنة أو واجب نطمئن وخلص  :السائل 

  . لكن كثري من األحناف ال يطمئنون  :الشيخ 

  .هم أحرار لكن أنا بطمئن  :السائل 

  .شلون حرية ومذهب واحد ؟  :الشيخ 

  .يعين كلمة ما بعرف  :السائل 



  .بطت معه ، ما ض ... :الشيخ 

حنن ملا بلشنا فقراء بالبداية من زمان حىت نتعلم املذهب احلنفي بلشنا من باب الطهارة ، وجدت :  سائل آخر 

على املذهب كم قول يف املسألة الواحدة ، تركت الكتاب وبطلت وإذا كلب ألقيته يف البئر ، البئر طاهر أم غري 

فهل طهر ؟ واملاء جنس أم الرجل مازال جنس ؟ وعلى كذا طاهر ؛ إذا سقط رجل يف بئر وهو جنب وطلع منه 

  .قول فلما بعقدوا الواحد 

  . ...اهللا أعلم أنه يف املذهب الواحد  يف آراء ، :  سائل آخر 

  ...الكبرية بتحوهلا على املشايخ أي مشايخ ؟ احلنفية ، هذا رجعت إىل ابنك  :الشيخ 

مام الشافعي يقول تنقض الوضوء ، اإلمام احلنفي يقول ال تنقض يعين مثال كمثال مصافحة املرأة اإل :السائل 

الوضوء ، اإلمام املالكي يقول بشهوة تنقض الوضوء وبدون شهوة ال تنقض ، يعين أنا وجدت اإلمام مالك يعين 

  ...برأي 

  وسط بني هذا وهذا ؟ :الشيخ 

  . نعم وسط بني هذا وهذا :السائل 

هل هذا هو الطريق الذي أمرك به رب العاملني ؟ قال تعاىل يف القرآن الكرمي فأنت تبنيت رأيه ، طيب  :الشيخ 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خيرا وأحسن (( 

  وهذا الكالم يوجه إليك مباشرة وإذا اجلار باجلنب بالتبعية ،  ))تأويال 

ا يرى احلنفي املذهب الواحد عنده ثالث أقوال شو يساوي فيها ؟ هل أنت اآلن انتقلت إنه ماذا يفعل املسلم مل

من املذهب الواحد يلي فيه ثالث أقوال إىل ثالث مذاهب وفيها ثالث أقوال فأخذت القضية مبا تطمئن به 

آلن مثال حلم نفسك به شايف لكن أوال ما أصبت السنة وثانيا رايح تأيت لك مسألة ختالف فيها الدليل ؛ ا

  اجلزور ينقض الوضوء أم ال ؟ هل مرت عليك املسألة ؟

  .نعم  :السائل 

  كويس شو تبنيت فيها ؟ مذهب اجلمهور طبعا   :الشيخ 

  . حلم اإلبل نعم ينقض الوضوء  :السائل 

  ينقض الوضوء ملاذا ؟ :الشيخ 

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقول يف حديث إنه ينقض الوضوء   :السائل 

  .ال  :السائل كويس أنت هذا احلديث استوثقت من صحته ؟   :الشيخ 



هذه هي املشكلة أنا بقول هذا ليس من أجل تشكيك ، هنا أنت أصبت السنة واحلديث يلي يسألك  :الشيخ 

أن رجال جاء إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ( عنه هو حديث صحيح يف مسلم من حديث جابر بن مسرة 

سول اهللا أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أنتوضأ من لحوم اإلبل قال توضئوا ، قال يا ر :  فقال 

هذا حديث صحيح ؛   )أنصلي في معاطن اإلبل ؟ قال ال تصلوا ، قال أنصلي في مبارك الغنم قال صلوا 

سك ، نفسك لكن املسألة األوىل خالفت السنة فيها ألنك أنت أخذت املسألة من طريق ما اطمأنت به نف

أحيانا قد تطمئن للحق كما يف الصورة الثانية ، وقد تطمئن لغري احلق ؛ ألن الرسول عليه السالم ثبت عنه أنه  

  كان يُقبل السيدة عائشة ويقوم إىل الصالة وال يتوضأ ؛ شو رأيك التقبيل فيه شهوة أم ما فيه شهوة ؟

  .امرأة هي  :السائل 

  . ...يعين امرأته معليش ،  :الشيخ 

  . ...أبو طاهر طلع منه شيء يعرب عن هذا يعين امرأته ما عاد يف شهوة هلا ؛ :  سائل آخر 

هذا مذهبه هيك ، مذهب األحناف هيك  "شن طبقة وافقه فعانقه "لكن هو على كل حال وافق  :الشيخ 

  .لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة هذه امرأته لكن الشافعية ما بقول هيك 

   ... :السائل 

  طيب ما قرأت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بالوضوء من حلم اإلبل ؟ :الشيخ 

  . هذه ناسيها  :السائل 

  ...هذه ناسيها طبعا هذه ما تناسبك فناسيها  :الشيخ 

  . شيخنا بتذكر بالنسبة لألحناف مرة ذكر إنه يبطل الوضوء  :السائل 

  أيش هو ؟ :الشيخ 

  .ملس املرأة  :السائل 

األحناف ال إمنا الشوافع يلي ينقض الوضوء ، املذاهب مثل ما ذكر هنا األخ ثالث مذاهب ،  :خ الشي

فاألحناف عندهم ما ينقض الوضوء ؛ الشوافع يقولون بنقض الوضوء مطلقا ؛ املالكية واحلنابلة يقولون بشهوة 

  . ينقض الوضوء وإال فال 

  .املرأة األجنبية  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  املرأة األجنبية تنقض الوضوء ؟ :ل السائ



   ...، هذا مذهبه ، ...ال لو حاللة ولو حالله لذلك عجبه ألبو طاهر ،  :الشيخ 

اإلمام الشافعي رمحه اهللا ما كان عنده حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم كيف بىن حكمه على  :السائل 

  املصافحة بأا تنقض الوضوء ؟ 

جهته يل وجهته لك ، ليش خالفت اإلمام الشافعي وقلت إن كان يف شهوة ينقض هذا السؤال يلي و  :الشيخ 

الوضوء وإال فال ما كان عنده علم اإلمام الشافعي ملاذا خالفته ؟ هذه املشكلة حنن نسأل سؤال اآلن بناء على 

ا اجلواب ال ذاك السؤال لنصل إىل اجلواب عنه هل تعتقد أنت أن اإلمام الشافعي أحاط بكل شيء علما ؟ طبع

؛ نضيق السؤال قليال ، أحاط بكل حديث علما ؟ أيضا ال ، مع أنه كل شيء اهللا أكرب واسعه كثري ؛  اآلن 

صغرناها متاما ، أحاط بكل حديث علما ؟  ال ، إذا شو وجه االستغراب بالسؤال ؟ أنه ما كان اإلمام الشافعي 

الذي ينبغي أن يقال يف هذه املناسبة يلي خيالف هذا مطلع على هذا احلديث ؛ ال يرد مثل هذا السؤال لكن 

كل ما ميكن أن يقال احلديث ضعيف أو صحيح هذا سؤال وارد ؛   ...احلديث خليه يقدم لنا حجة أقوى منه ؛ 

لكن ألنه أنت تصور اآلن عندك مؤمتر إسالمي وما أكثر املؤمترات  ما شاء اهللا يف آخر الزمان ويف هذا املؤمتر 

فيه من كل املذاهب األربعة يكفينا بدون ما حنشد اإلباضية وزيدية وشيعية وإىل آخره ، أربعة مذاهب اإلسالمي 

مذاهب أهل السنة واجلماعة وأثريت مسألة من املسائل كل واحد من هؤالء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح 

الف له يف املذهب يعين اإلمام تبعنا ما أحد احلاضرين من مذهب من املذاهب رأيا وتبناه رايح يقول له يف املخ

عنده علم ورايح يقوم الثاين والثالث وكل واحد يدعي نفس الدعوة وما بصلوا إىل نتيجة ، ملاذا ؟ ألن كل واحد 

متعصب ملذهبه ؛ أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية حديثية وتبنوها سواء وافق املذهب أو ما وافق 

  فقوا بكل سهولة ؛املذهب ممكن بت

لكن ما فعلوا هذا مع األسف مجاهري علماء املسلمني اليوم يعيشون على هذا األساس من التفرق يف التمذهب ؛ 

لذلك حنن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة وال نقول التقليد هو بدعة ال ، حنن نقول إن التقليد أمر البد منه 

، ومعىن ذلك أن املقلد إذا قيل له قال اهللا قال رسول اهللا أعرض ونئا  لكن التدين بالتقليد هو البدعة والضالل

جبانبه ، قل له قال الشيخ قال اإلمام خالص ، هذا قلب للحقيقة الشرعية وتقليد للنصارى الذين نزل يف حقهم 

ه كان املفروض احلقيقة مشكلة عويصة جدا ألن  ))اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا (( : قوله تعاىل

خير الناس قرني ثم الذين ( املذهب السلفي يستمر أثره هلذا الزمان ، املذهب السلفي من ميثله ؟ القرن األول 

، القرن األول يا ترى كان يف علماء مثل األئمة األربعة وال ، ال بال شك كان فيه علماء لكن ما  ) ...يلونهم 

د قد يسأل من تيسر له من هؤالء العلماء فما يف يومئذ بكري أو عمري كان فيه مقلدين هلؤالء العلماء ؛ فالواح



أو عثماين أو علوي وال يف سعودي من ابن مسعود وإىل آخره ، فالن عامل عرض له سؤال بسأله ، مرة ثانية 

أل غري عرض له  سؤال ثاين تيسر له عامل ثان بسأله ما بقول ال أنا ما بسأل إال أبا بكر وهذاك بقول أنا ما بس

عمر إىل آخره ، النمط من هذه احلياة العلمية يلي عاشها هؤالء السلف كانوا املفروض يتوارثها اخللف عن 

السلف لكن مع األسف انقطعت هذه الطريقة من االتباع للعلماء دون التعصيب لواحد منهم من القرن الثاين 

ة منهم إلمامهم مث صار دينا وصار واجب على كل تقريبا حيث صار هلؤالء األئمة األربعة أتباع يتعصب كل طائف

مسلم أن يتخذ مذهبا وإال بضيع ؛ بتعرف ليش يضيع ؟ ألن العلماء يلي كانوا يسألوم كانوا هداة نور كانوا هم 

الذين يهدون سبيل اجلاهلني ، النوعية هذه مل تبق وما بقي إال فالن حنفي وفالن شافعي فسوف يضطر عامة 

وا هؤالء بينما لو كان يف جو علمي يسأل زيد يسأل بكر يسأل عمرو ، إذا شك يف شيء يقول الناس أن يسأل

له ما هو الدليل ، شو اآلية شو احلديث إىل آخره ، هذا النمط مفقود اليوم من العامل اإلسالمي مع األسف إال 

النوعية علماء ألن العلماء يف ما ندر ، ويف ظين يف أمريكا قد يوجد هذه النوعية من الطالب لكن ال يوجد من 

  .بالدهم مش موجودين شو رايح جبيبهم هناك 

  

  ...خري القرون قرين  :السائل 

  كيف ؟   :الشيخ 

  خري القرون قرين كلمة قرين خمتلف يف تأويلها ما هو الدليل ؟  :السائل 

ول سبعني وهكذا ما يف ال ، القضية ليس عليها دليل هي لغة منهم من يقول مئة سنة ومنهم من يق :الشيخ 

إن اهللا بعث ( : دليل مرجح لكن يلي ماشني عليه العلماء القرن هو مئة سنة وميكن استدالله بقوله عليه السالم 

، ممكن يستأنس برتجيح القول يلي يقول إن القرن )لهذه األمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها 

  .عبارة عن مئة سنة 

  .ية أستاذنا تذكر ما يف روا:  احلليب 

  حديث التجديد ؟   :الشيخ 

  .نعم :  احلليب 

  .ال  :الشيخ 

  .مشهور بني الناس :  احلليب 

هل ميكن من االستقراء الفعلي على ضوء هذا احلديث نصل إىل هذا النص بالذات املقصود به قد  :السائل 



لم جاء بأيب بكر وعمر وعثمان وعلي مث فرتة يكون أقل طبعا باستقراء الدليل بنعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

اخلالفة وهذه هلا فرتة زمنية فبالتايل أنا بنظر إىل حديث اددين هل هناك استبيان على أن القرن هنا مائة سنة أو 

  أقل ؟ 

ولذلك أنا قلت وكنت أعين ما أقول ميكن أن يستأنس ذا احلديث لكن الواقع التارخيي قد يقوي ألن  :الشيخ 

بعض العلماء تتبعوا فوجدوا يف القرن األول ادد عمر بن عبد العزيز وكان يف حدود املئة سنة ، القرن الثاين 

ذكروا اإلمام الشافعي ، وما عدت أذكر التفاصيل والتسلسل ، يف كل قرن ذكروا جمددين وبعضهم ذكر شيء 

  ...مهم احلقيقة ؛

الناس عامة أن املقصود باددين بالدين فقط بينما املسألة أوسع من ألنه الذي يتبادر ألذهان عامة  ... :الشيخ 

  ذلك فقد يكون جمدد يف اجلهاد ، جمدد يف االقتصاد ، جمدد يف النظام العسكري حسب الزمان إىل آخره ؛

 ولذلك فال ينبغي أن نتصور أن يف القرن الواحد يف جمدد واحد أي نعم ، هذا ذكروه ملا شرحوا احلديث وهذه

  .ناحية كثري مهمة 

  .من هذا الباب طيب بالنسبة للفظ األصلي يعين : احلليب 

نعم ، ال ، ال ألن هذا مثال طريقة اجلهاد يف هذا الزمان هل هي طريق اجلهاد يف ذاك الزمان ؟ طبعا ال  :الشيخ 

أن هذا التجديد يتعلق ، فإذا يلي يريد اليوم جياهد ذه الوسائل احلديثة الزم يكون عنده فكر جمدد وخباصة 

ألن اإلسالم كما نعلم مجيعا إنه ليس  :الشيخ بكيف نريد إقامة الصالة أثناء احلرب  احلليب  الشك صحيح 

أذكر أستاذي إن بعض أهل العلم يف شرح احلديث ذكروا أن :  رهبانية منفصل عن احلياة بل هو متكامل  احلليب

  .جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد  يعين ليس يقصد به الفرد وإمنا "من " حرف 

يف معىن الشمول  "من " هذا البد منه ألنه هو بقول لكل مئة سنة ما بقول جمدد واحد فالزم يكون  :الشيخ 

  .أكل طعامكم األبرار وصلت عليك املالئكة وأفطر عندكم الصائمون   ...


